
 
 
 
 

 
U ontvangt van het landelijk en provinciale bestuur 4 maal 
per jaar een magazine met interessante artikelen en 
aanbod van cursussen en workshops, reizen, culturele 
uitstapjes enzovoort.  

 
Alles van Vrouwen van Nu kunt u vinden op de  

Website: www.vrouwenvannu.nl 
 

WILT U ER OOK BIJ HOREN? 

Kom gerust de sfeer eens proeven.  We bieden u een 
proeflidmaatschap aan voor de maanden september t/m 
november voor slechts € 10,--. 
U mag dan gratis alle middagen in genoemde maanden 
bezoeken, dit proeflidmaatschap eindigt automatisch. 
Wilt u één keer een middag bezoeken, de entreeprijs voor 
niet-leden is € 5. 
 

Voor meer inlichtingen kunt u e-mailen naar: 
 

vrouwenvannu.waddinxveen@gmail.com 
secretariaat: Sperwerhoek 40, 2743GC Waddinxveen 

Telefoon 0182 618080 

 
           

                                           
PROGRAMMA SEIZOEN 2022/2023 

              

Met trots presenteren we u het gevarieerde 
programma voor ons nieuwe seizoen. 

 
Wat hebben we u te bieden: 

 
In de maanden september t/m mei organiseren we elke 2e 
woensdag van de maand een afdelingsmiddag met 
sprekers over verschillende onderwerpen. 
Een enkele keer op de 1e woensdag van de maand een 
koffieochtend, u leest er alles over aan de binnenzijde van 
dit programma. 
 
  TIP: Zet alles wat u niet wilt missen in uw agenda! 

 
Ook zijn er binnen onze vereniging 4 leeskringen actief, 
worden er regelmatig uitstapjes georganiseerd door de 
leden, is er een schouwburgbezoekclub en een 
discussiegroep. De die-eetclub gaat uit eten op de 4e 
woensdag van een oneven maand. 

 
 
 
 

http://www.vrouwenvannu.nl/
mailto:vrouwenvannu.waddinxveen@gmail.com


De afdelingsmiddagen zijn in “De Kroon” op het        
Gouweplein, Gouweplein 1, 2741 MW Waddinxveen. 

 
De middagen beginnen om 14.00 uur. 
 
14 september 2022 starten we het seizoen en praten we 
bij met onze actieve leden over hun werk binnen de 
vereniging.  
 Na de pauze Care for Family, Suzanne Hetyey komt ons                        
 het een en ander vertellen over de voedselbank. 
 
12 oktober. De stichting Fietsmaatjes komt vertellen hoe zij 
werken. We kunnen ook een fiets uitproberen op het 
Gouweplein. 

 
9 november. Sanders Pompoenen en Exoten. De vruchten 
worden tentoongesteld en we zijn ook in de gelegenheid 
jam ed. die van deze pompoenen en exoten gemaakt zijn 
te kopen. 
 
21 december. De heer Th.Roelofs komt vertellen over de 
geschiedenis van de kerststal, veelal aan de hand van 
schilderijen van oude meesters. Kerstmiddag met lekkere 
hapjes. 

 
11 januari 2023. De heer P. Glaser vertelt het verhaal van 
“tante Roosje”. Hij ontdekte, toen hij al een tijd volwassen 
was, bij toeval dat zijn vader Joods was en bijna zijn hele 
familie in de oorlog vermoord was. Alleen de zus van zijn 
vader woonde in Zweden en daar hadden ze geen contact 
mee. Toen er op een dag een koffer met brieven van zijn 
tante in een nalatenschap gevonden was, werd de 

nieuwsgierigheid naar zijn tante gewekt. Zo ontdekte hij 
wat een bijzondere vrouw zij was en lukte het hem met 
veel moeite contact met haar te krijgen. Belooft een 
indrukwekkende middag te worden. 
 
8 februari. Film, welke is nog een verrassing. 
 
8 maart. Jaarvergadering; jubilarissen worden in het 
zonnetje gezet. Na de pauze Fysiotherapeut Rogier de 
Best. 

 
12 april. Reis door Noorwegen aan de hand van mooie 
beelden door de heer W. Zondag. 

 
10 mei. Tijdens de laatste middag van dit seizoen genieten 
we van de ballonvaart, gepresenteerd door de heer  
B. Bläss.  
 
 
 
 
De koffieochtenden zijn in de kantine van: VV ASW,  
Sniepweg 13e, 2742 AR Waddinxveen. 
 
De koffieochtenden beginnen om 9.30 uur. 
 
30 november 2022 organiseren  we een 
sinterklaasochtend. Uiteraard met een boterletter, 
kruidnootjes, koffie, thee of chocolademelk. 

 
1 maart 2023 verzorgt Adri Looyenstein een bloemen 
workshop. De kosten hiervoor zijn € 25  per persoon. 



 
 
 


